Expedient: 2020566
Entitat: Hospital Sant Joan de Reus, SA (societat unipersonal)
Tipus: mixt (subministrament i serveis)
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: nova infraestructura TIC i manteniment associat

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT
Vist l’informe de la Direcció d’Organització i Sistemes, de 30 de novembre de 2020, pel
qual es justifica la necessitat i conveniència de tramitar l’expedient de contractació de la
nova infraestructura TIC i manteniment associat de l’entitat Hospital Universitari de Sant
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Joan de Reus Societat Anònima (societat unipersonal).
Vist que s’han complert els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament
dels subministraments i dels serveis objecte d’aquest contracte, per part de la Direcció
econòmicfinancera de GINSA, AIE, que alhora exerceix les funcions d’Òrgan de Control
Intern de l’entitat.
Vist el plec tipus de clàusules administratives particulars dels contractes mixtes (de
subministraments i de serveis), procediment obert, informat favorablement per
l’Assessoria jurídica del Servei Català de la Salut en data 19 de maig de 2021, i aprovat
per aquesta Gerència en data 20 de maig de 2021.
Vist l’informe jurídic favorable del quadre de característiques emès en data 27 de maig
de 2021.
De conformitat amb allò previst als articles 116 i 117 de la

Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).
Vist que en data 26 d’abril de 2021 s’ha enviat un anunci d’informació prèvia.
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Vist que de conformitat amb l’article 156 de la LCSP el termini general de presentació de
proposicions es pot reduir a quinze dies, sempre que l’anunci voluntari d’informació
prèvia s’hagi enviat per a la seva publicació amb una antelació màxima de dotze mesos i
mínima de trenta-cinc dies abans de la data d’enviament de l’anunci de licitació.
En ús de les facultats atorgades a aquesta gerència per acord del Consell
d’Administració de l’entitat mercantil Hospital de Sant Joan de Reus Societat Anònima
(societat unipersonal) en sessió de data 7 d’octubre de 2020,

RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de la contractació (plec de prescripcions tècniques, quadre
de característiques i altra documentació annexa) que ha de regir la licitació per a
“l’Adquisició d’infraestructura de comunicacions centrals, seguretat de perímetre i serveis
centrals i actualització de l’equipament que dona servei de telefonia IP de l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus, juntament amb la contractació dels serveis de gestió i
manteniment que requereixen cada tipus d’equipament”, amb caràcter ordinari,
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb varis criteris
d’adjudicació,
Segon.- Aprovar la despesa per a la contractació esmentada, amb un pressupost de
licitació (despesa màxima estimada) de 774.400,00 € (IVA inclòs), i un valor estimat del
contracte per un import de 640.000,00 euros (més l'IVA que li correspongui).
Tercer.- Ratificar la composició de la mesa que consta al quadre de característiques.
Quart.- Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació, i publicar el corresponent
anunci de licitació al perfil de contractant de l’entitat Hospital de Sant Joan de Reus, SA
(societat unipersonal), allotjat a la plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya; i al Diari Oficial de la Unió Europea, d’acord amb el que
estableix l’article 63, 135 i 156 de la LCSP, atorgant el termini de quinze dies naturals per
a la presentació de les pliques, a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de
licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea, que haurà de tenir lloc el dia 31
de maig de 2021, data en què també es preveu la liquidació de l’entitat Hospital de Sant
Joan de Reus, SA.
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Cinquè.- Considerant que el dia 1 de juny de 2021 l’entitat de dret públic Salut Sant Joan
de Reus-Baix Camp (en endavant EDP SSJRBC) se subrogarà en la posició de l’entitat
Hospital de Sant Joan de Reus, SA, per raons de seguretat jurídica pels licitadors, tot i
que a partir d’aquesta data els tràmits es formalitzin ja com a EDP SSJRBC, la tramitació
del present expedient es continuarà realitzant al perfil de contractant de l’entitat Hospital
de Sant Joan de Reus, SA (societat unipersonal), sense perjudici, si escau, de les
posteriors referències que es facin també al perfil de contracant de la nova entitat EDP
SSJRBC, respecte d’aquest contracte.
El que signo als efectes oportuns, a Reus, a la data de la signatura digital

Anton Benet Català
Gerent
Hospital de Sant Joan de Reus, SA
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